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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BRITŲ KREIPIMASIS SU AMERIKIEČIŲ PA
RAMA Į JUNGTINIŲ TAUTŲ SAUGUMO TA
RYBĄ PRAŠANT DRAUDIMO NAFTOS TIEKI
MUI JŪROS KELIU Į RHODEZIJĄ DAVĖ NE
MAŽĄ SMŪGĮ TAI ORGANIZACIJAI IR SUDA

RĖ LABAI PAVOJINGĄ PRECENDENTĄ 
ATEIČIAI.

-------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS —-------

Jungtiniu Tautų Saugu
mo Taryba dešimčia balsų, 
penkiems nariams susilai
kius, įgalino D. Britaniją 
paskelbti jūros blokadą į 
Rhodeziją gabenamai naf
tai. Kaip žinia, Rhodeziją 
pasiskelbė nepriklaus omą 
valstybė, kam D. Britanija 
nepritarė, nes toji buvusi 
jos kolonija yra valdoma 
baltųjų mažumos ir taip 
toliau nori tvarkytis. Lon
dono akyse dabartinė Rho- 
dezijos vyriausybėj skelbda
ma nepriklausomybę, yra 
nusidėjusi valstybės išdavi
mu. Nepaisant to, britų vy
riausybė nutarė prieš savo 
buvusią koloniją nesigrieb- 
ti jėgos, tikėdamasi ją nu
galėti ūkiniu boikotu. Tie 
apskaičiavimai tačiau pasi-

• A. J. Rudis — žymaus 
JAV Pramonininku Klubo 
pirmininkas Chicago, III. 
žymusis ir gausingas na
riais Tarptautinės Preky
bos Klubas — International 
Trade Club — sudarė nomi
nacijos komisiją iš žinomų 
prekybininkų ir pramonin
kų, kuri pasiūlė klubui 
naują valdybą fiskaliniąms 
metams nuo 1966 m. liepos 
1 d. Toji Komisija vienbal
siai nutarė klubo pirminin
ku nominuoti Antaną J. Ru
dį, Rockwell Engineering 
K o m p a n ijos Prezidentą, 
šiuo metu esantį ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos pir
mininku.

Rinkimai įvyko š. m. ba
landžio 14 d. Sherman 
House viešbutyje, priešpie
čių metu, kur dalyvavo 
virš 300 narių. A. J. Rudis 
buvo išrinktas vienbalsiai.

žinant, kad A. Rudis pri
klauso ir kitiems amerikie
čių ekonominiams bei kul
tūriniams sąjūdžiams, rei
kia laukti, kad kaip ALT 
pirmininkas turimus kon
taktus ir pažintis naudin
gai panaudos Lietuvos iš
laisvinimo darbams dirbti 
ir vadovauti.

Naujam Tarpta utinės 
Prekybos Klubo — Interna- 
tional Trade Club — pirmi
ninkui linkėtina geriausių 
sėkmių. ALT Biuras 

rodė nesą tikri. Pietų Af
rikos ir Portugalijos neofi
cialiai remiami, Rhodezijos 
baltieji ir nemano kol kas 
nusileisti. Maža to, jie su
gebėjo nupirkti keletą lai
vų naftos, kuri turėjo būti 
nuvežta į Portugalijos Mo- 
zambiąue teritoriją ir iš ten 
per ’pipeline’ patiekta į pa
čią Rhodeziją. Sulaikymas 
tų laivų nuoga jėga būtų 
piratinis aktas, todėl britai 
kreipėsi į Saugumo Tarybą 
prašydama tam pritarimo, 
remiantis Jungtinių Tautų 
Statuto 7 str. Tas straips
nis leidžia griebtis sankci
jų, jei yra ”kokia grėsmė 
taikai, taikos sulaužymas 
arba agresijos aktas”.

Rhodezijos atveju taikai 
jokio pavojaus nebuvo ir 
tokiu būdu, veterano New 
York Times kolumnisto Ar- 
thur Krock teigimu, D. 
Britanija su Washingtono 
pagalba iškreipė Jungtinių 
Tautų Statutą.

Krock nurodo, kad JAV 
komunistų režimą Kuboje 
buvo paskelbusios pavoju
mi taikai, tačiau į JT nesi
kreipė. Jos taip pat nesi
kreipė ir Vietnamo reika
lu, kur iš tikro vyksta ka
ras. Dar daugiau, JAV net 
visai neprotesdavo, kai In
dija atsiėmė porą miestų, 
kuriuos šimtmečiais valdė 
portugalai ir kurių gyven
tojai visai nenorėjo dėtis 
prie Indijos.

Tiesa, galima aiškinti, 
kad tiek Kubos ar Vietna
mo atveju Jungtinės Tau
tos negalėtų veikti dėl so
vietų veto Saugumo Tary
boje, jei tačiau taip, nerei
kėjo juokais paversti JT 
Statuto ir Rhodezijos atve
ju.

Bet tai dar nevisa isto
rija. Kai D. Britanija sku
biai paprašė sušaukti Sau
gumo Tarybos posėdį, Sau
gumo Tarybai šį mėnesį 
pirmininkaująs primityvios 
Afrikos Mali valstybėlės de
legatas atsisakė tai pada
ryti, norėdamas išsiderėti 
iš britų griežtesnę rezoliu
ciją, kuri numatytų tikrus 

karo veiksmus prieš Rho
deziją. Toks elgesys prieš
tarauja JT Statutui ir jei 
jis susilauktų pasis ekimo, 
JT patarnautų karo sukėli
mui, bet ne taikai!

Tokiu būdu Rhodezijos 
precendentas nustatė, kad 
prieš baltųjų dešiniųjų vy
riausybę Jungtinės Tautos 
gali griebtis tokių priemo
nių, kurių nedrįso imtis 
prieš kairiųjų vyriausybes, 
nors tos daug daugiau nu
sidėjo žmoniškumui ir de
mokratijai negu Rhodezijos 
vyriausybė.

Jeigu tokio nuostato ir 
praktikos siekė Londono 
vyriausybė, tai dar galima 
būtų suprasti. Wilsonas ža
dėjo sutriuškinti Rhodezi
ją, bet iki šiol jam tai ne
pasisekė. Sunkiau suprasti 
Washingtono elgesį. Tiesa,
D. Britanija pritaria JAV 
politikai Vietname, bent 
viešai prieš ją neprotestuo
ja. Paskutiniuoju laiku bri-

STATISTIKA LENGVATIKIAMS
AR GALĖJO BŪTI LIETUVOJ PER METUS ĮSIGYTA 
300,000 RADIJO IR 160,000 TELEVIZIJOS IMTUVŲ?

"Lietuvoje dabar turimebeveik 
1 milijoną radijo imtuvą arba ra 
dijo tašką ir beveik 300 tūkstan
čių televizorių” -- tvirtina radi
jo ir televizijos viršininkas Vil
niuje J. Januitis (Tiesa, 1966/79).

Tai naujausias pavyzdys, kaip 
dabar Lietuvoj įprasta skelbti vi
sokius skaičius "iš lubų". Radijo- 
televizijos viršininkas šį. kartą 
"suapskritino" radijo ir televizi
jos imtuvų skaičius nepažvelgęs 
net į oficialias Maskvos skelbia
mas statistikas. Todėl jo skaičių 
svorio centro tenka ieškoti dėl 
visako pridėtame žodelyje "be
veik".

Maskvoj išleistas statistikos 
metraštis (jeigu ten duomenys 
bent ne visiškai "iš lubų", - ne
sant nieko tikresnio, tuos duo
menis tenka priimti, kaip pati
kimiausius iš nepatikimų) skel
bia, kad radijo imtuvų Lietuvoj 
buvo 1963 metais 412 tūkstančių, 
o 1964 -- 448. "Radijo taškų" 
(su vietiniu mazgu sujungtų, taigi 
neindividualių garsiakalbių) 1963 
m. -- 175 tūkstančiai, 1964 ..172. 

Iš to matyt, kad "tašką" skai
čius mažėja (niekas ją nemėgsta). 
Bendras radijo imtuvą ir "tašką" 
skaičius per tuos metus,anot sta- Ta proga J. Januitis jau kal-
tistikos, padidėjęs 33-mis tūks- kad reikia ruoštis spalvinei 
tanČiais ir 1964 gale pasiekęs 620 televizijai. Tačiau spalvinės te
tykstančią. Anot Januičio, per me- jevizijos dar nė Maskvoj nėra, 
tus po to imtuvų ir "taškų" skai- (ELTA).

tų spaudoje vis daugėja 
balsų pripažįstančių ameri
kiečių žygių Vietname rei
kalingumą, tačiau toji po
litika negali būti mainų ob
jektu: mes jums padėsime 
Rhodezijoje, jūs pritarsite 
mums Vietname. Britai pri
taria amerikiečiams, nes 
priešingu atveju visa piet
ryčių Azija pateks R. Kini
jos itakai, nuo ko nukentės 
ir pačių britų interesai. To
kiu būdu JAV neturėjo jo
kio reikalo kištis į Rhode
zijos bylą, nebent tik norė
damos pataikauti savo pa
čių juodųjų piliečių senti
mentui. Tokiu būdu susidū
rėme su paradoksu. JAV 
pačios nusikračiusios britų 
valdymo, dabar padeda bri
tams kovoti prieš Rhodezi
jos sukilėlius, nors jų pačių 
juodieji ir raudonieji (indė
nai) gyventojai nepriklau
somybės paskelbimo metu 
tikrai neturėio didesnių tei
sių, negu Rhodezijos juo
dieji.

čius pašokęs dešimteriopai ilges
nį šuolį...

Dar mažiau patikimas šuolis te
levizijos imtuvą skaičiuje. Statis
tikos metrašty 1963 metais ją ro
doma 92,000, o 1964 -- 135,300. 
Irgi 33 tūkstančią šuolis per me
tus. Bet Januitis 1965 metą šuo
lį sako buvus " beveik" 165,000!

Turės stebėtis žmonės Lietu
voj, išgirdęzkad jie turi tiek daug 
televizijos imtuvą. Juk 300 tūks
tančiu, tai kiekvienoj antroj Šei
moj mieste ir kaime...O kadangi, 
kaip pats Januitis nurodo, Rokiš
kio, Zarasą, Kupiškio ir apskri
tai šiaurinėj rytą Lietuvoj esamos 
televizijos stotys imtuvų dar ne
pasiekia, Akmenės, Mažeikių, 
Vilkaviškio ir net Šiaulių rajo
nuose matoma blogai, kaimuose 
dar daug kur nėra< elektros ir 
kaimiečiams tie imtuvai perbran- 
gūs, tai 300 tūkstančią ją turėtų 
tilpti daugiausia miestuose. O tuo 
atveju televizija ten turėtu būti 
visiškai kiekviename bute. O to 
tai dar niekas nemato. Užtat ma
tant tokį pasididžiavimą dideliais 
skaičiais ir būtina žiūrėti, kokia 
skelbiamųjų skaičių dalis yra tik
ra, ir kiek priklauso prie "be
veik".

Vasario 16 Gimnazijos 1965-66 m. abiturientai su Vokieti
jos Kr. Valdybos pirm. inž. J. Valiūnu ir gimnazijos direktoriu
mi kun. Br. Liubinu. Nuotraukoje iš kairės: inž. J. Valiūnas, 
abiturientė Elza Morozovaitė ir kun. Br. Liubinas. Stovi abitu
rientai Evaldas Maščinskas ir Artūras Hermanas.

VASARIO 16 GIMNAZIJA IŠLEIDO
3 ABITURIENTUS

Nežiūrint, kad paskutiniu 
laiku lietuviškoje visuome
nėje iškilo visokiausių gan
dų apie Vasario 16 gimna
ziją, ji vėl įrodė, jog atlie
ka savo, kaip lietuviškos 
mokyklos, paskirtį, šį pa
vasarį gimnaziją baigė ir 
brandos atestatus įsigijo 3 
jaunuoliai, kurie gimnazi
joje pasižymėjo savo veikla 
įvairiose srityse: tai Elza 
Morozovaitė, Evaldas Maš
činskas ir Artūras Herma
nas.

Morozovaitė į lietuvių Va
sario 16 gimnaziją įstojo 
1958 metais. Ji yra Vokie
tijoje gimusi ir Lietuvos ne
mačiusi. Elza pasižymėjo 
savo gabumais nevien tik 
moksle, bet ir scenoje. Jai 
teko deklamuoti lietuviškus, 
vokiškus ir net angliškus 
eilėraščius lietuvių Vasario 
16 gimnazijoj susirinku
siems svečiams. Netik 
Huettenfelde, bet ir kitose 
vietovėse, kur būdavo lie
tuvių susirinkimai arba pa
sirodymai, jai pasisekė su
žavėti daugelį žmonių. Ilgą 
laiką priklausė tautinių šo
kių grupei ir dalyvavo gar
siose šokėjų ratelio išvyko
se, kaip į Romą, Bardį (Ita
lijoje), Stuttgartą ir kt. Be 
to Elza priklausė gimnazi
jos chorui ir skautų orga
nizacijai. Dabar Elza žada 
vykti į Miuncheną, kur no
ri studijuoti anglistiką ir 
lituanistiką.

Evaldas Maščinskas gi
mė Vokietijoje, Frankfurto 
mieste, mišrioje šeimoje. 
Atvykęs į Vasario 16 gim
naziją jis lietuviškai nemo
kėjo. Pabuvęs kurį laiką 
gimnazijoje jis tiek išmoko 
lietuvių kalbą, kad beveik 
kiekviename gimnazi j oje 
pastatytam vaidinime be 
Evaldo neapsieidavo.

Šalia ateitininkų, jis dar 
priklausė skautams ir 1963 
metais dalyvavo tarptauti
nėje skautų stovykloje 
Graikijoje. Evaldas dabar 
turi atlikti karinę prievolę 
ir po to žada studijuoti ar
chitektūrą.

Artūras Hermanas gimęs 
1944 metais Kaune ir Lie
tuvoje yra pradėjęs lankyti 
mokyklą. Keturiolikos metų 
amžiaus būdamas, Artūras 
kartu su tėvais atvyko į 
Vokietiją ir 1959 metais 
įstojo į Vasario 16 gimna
ziją. Jeigu Elza ir Evaldas 
gali didžiuotis savo gabu
mais artistikoje, tai Artū

ras gali pasididžiuoti savo 
sugebėjimais žurnalistiko
je. Jis yra savo straipsniais 
žinomas ir JAV-bių lietuvių 
tarpe. Artūras nepasitenki
no vien tik žymesnių įvy
kių aprašymais, bet jis lei
dosi į aktualias temas, ku
rias svarstant reikia turėti 
tam tikro subrendimo. To
kiu būdu Artūro, kaip iš 
Lietuvos grįžusio jaunuolio, 
įspūdžių aprašymai lietu
viškoje visuomenėje rado 
didelio atgarsio. Artūras 
žada Miunchene studijuoti 
lituanistiką ir Europos ry
tų istoriją.

Visiems trims abiturien
tams galima palinkėti daug 
sėkmės ir ištvermės sie
kiant aukštesnio mokslo 
universitete. Iš visų trijų 
galime tikėtis, kad savo vi
suomeniškais nusiteikimais 
praturtins lietuvių veiklą 
Vokietijoje. Elza Morozo
vaitė ir Artūras Hermanas 
šiais metais vyks i Chicagą, 
kur atstovaus Vokietijos 
lietuvių jaunimą Jaunimo 
Kongrese.

Išvykstant iš gimnazijos 
Artūras Hermanas visų abi
turientų vardu gimnazijos 
salėje pabrėžė, kad lietuvių 
Vasario 16 gimnazija, ne
žiūrint visokiausių sunku
mų, kuriuos šioji mokykla 
turi nugalėti, savo uždavinį 
pilnai atlieka.

Andrius Šmitas

AUSTRALIJOS LIETU
VIAI DEMONSTRACIJO
MIS PASITIKO PALECKĮ

Londono Daily Telegraph 
bal. 12 d. laidoje rašo, kad 
Australijos sostinėje Can- 
berroje susirinkusių viso 
pasaulio parlamentarų kon
ferencijoje sovietinei dele
gacijai vadovaująs Justas 
Paleckis buvo sutiktas lie
tuvių demonstrantų, nešan
čių antikomunistiniais šū
kiais išrašytus plakatus. 
Paleckiui su savo svita ei
nant į parlamento rūmus, 
pasigirdo šūkiai: "išdavi
kas”, ”Judošius” ir kt.

Paleckis rūsčia veido iš
raiška atkirtęs vienam de
monstrantų: "Pats esi išda
vikas” ir nuskubėjęs.

Demonstrantai nepagailė
jo piktų pastabų ir kitoms 
delegacijoms, sutikusioms į 
savo tarpą priimti sovieti
nius "parlamentarus”, ku
rių uždavinys esąs naikinti 
pavergtas tautas.
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SVYRUOJA KVISL1NGI1 PASITIKĖJIMAS PADĖTIES TVIRTUMU
Vilniškiai kvislingai labiau už 

kitus panašius pasižymi nervingai 
išpustais pasidrąsinimais. Pagel
bsti jiems, ar nepagel-bsti tie 
pasidrąsinimai, bet jie atskleidžia 
kuo bolševikinis režimas Lietuvoj 
labiausiai susirūpinęs ir kas jame 
garsiausiai braška.

AR TIKRAI STIPRĖJA 
PARTIJOS ĮTAKA?

Dabar, kai Lietuvoj jau viešai 
kalba apie jaunosios kartos suge
bėjimą ir aiškų polinkį pačiai su- 
sidarinėti savo pažiūras (nors tai 
dar ir ne visuotinis, bet plačiai 
pastebimas reiškinys), ir kai me
nininkai jau atvirai atsikerta esą 
ne maži vaikai, kad juos dar reik
tų už rankutės vedžiot, — Sniečkus 
Maskvoj įtikinėjo "vyresniuosius 
brolius”, esą pas jį viskas puiku, 
nes "nepaprastai sutvirtėjo parti
jos autoritetas, išaugo jos įtaka 
masėse"...O tuo tarpu išeina aikš
tėn vis daugiau žymių, kad parti
jos narių sąrašams Lietuvoj išsi- 
pūtus iki 95 tūkstančių, daros vis 
neaiškiau, ar partijos įtaka didėja 
masėse, ar masių įtaka didėja par
tijoje. Pačioj Maskvoj jau griebia
masi priemonių tankinti partijon 
priėmimo tinklą ir saugotis nuo 
sunkiai besuvaldomų iš masių be
siskverbiančių įtakų. Ir Lietuvoj 
daros mažiau aišku, ar ilgai vir
šūnėse tebeesantieji begalės ma
sėms primesti savo iš Kremliaus 
parsivežamąją partijos liniją, ar 
teks vis dažniau tą liniją derint 
prie veržlesnės masių įtakos.

NENYKSTA TAUTINIS 
SUSIPRATIMAS

"Ideologiniame darbe mes ne vi
sada pasiekiame kiekvieną žmo
gų, o spręsti sį uždavinį ypač 
svarbu dabartinėmis sąlygomis, 
kai vyksta aštri ideologinė kova 
su mūsų priešais, kai buržuazi
nė propaganda siekia išplėsti sa
vo veiklą, panaudodama mažiau
sią spragą, kad užnuodytų mūsų 
žmonių sąmonę. "

"Pastaruoju metu imperialistinė 
propaganda pradėjo stipriau pulti 
tarybinių tautų vienybę, siekdama 
sukelti savitarpio nepasitikėjimą, 
visokeriopai kurstydama naciona
listines nuotaikas. Šiame provoka
ciniame darbe imperialistai nau
doja savo tarnus, jų tarpe ir lie
tuviškuosius buržuazinius nacio
nalistus. Imperialistinė propa
ganda vėl kelia nuvalkiotą vadi
namojo Pabaltijo tautų "išvada
vimo" klausimą. Ji visokiais bū
dais stengiasi šmeižti lietuvių tau
tą, laisvanoriškai pasirinkusią 
tarybinį socialistinį vystymosi ke
lią"...

Pasidrąsinti prieš tą nesmagu
mą, Sniečkus pasisavino teisę kal
bėt lietuvių tautos vardu. Esą: 
"atsakydama į užjūrio "vaduoto
jų" intrigas, lietuvių tauta gali 
tik su pasipiktinimu atmesti jų 
klastingus planus"..

O visdėlto neišdrįso tvirtint, kad 
atmeta, — tik drąsinosi, 
kad "gali atmesti". Kadan
gi, jei tauta galėtų pati kalbėt, 
tai g a 1 ė t ų ir neatmest...

PATAIKAVIMAS IR 
TUŠČIAŽODŽIAVIMAS

Kitas dar kartą pasireiškęs vil
niškių kvislingų bruožas -- patai- 

kūniškumas. Stalino ir Chruščiovo 
laikais Sniečkaus kalbos visada bū
davo iškaišytos tų "asmenybiųkul
to" puošmenomis. Neiškentė Snieč
kus ir dabar, bent nežymiai, ne
įterpęs savo prisigerinimo naujam 
viršininkui. Priminė, kad pastebė
tų, jog: "Mes remiame draugo 
Leonido Brežnevo pranešime iš
keltą pasiūlyma pavadinti TSKP 
CK Prezidiumą CK Politiniu Biu
ru, kaip buvo Leninui gyvenant... 
Taip pat remiame pasiūlymą į- 
vesti TSKP CK Generalinio sek
retoriaus postą".. (Susilaikė ir 
neištarė čia tinkamo paaiškinimo 
— "kaip buvo Stalinui gyvenant").

Bet iškalbingiausią pataikūnišku- 
mo viršūnę bus pasiekęs partijos 
palaimintasis ir Lietuvos rašyto
jams paskirtasis vadas Eduardas 
Mieželaitis. Nusiųstas Maskvos 
suvažiaviman, neturėjo ten progos 
pašlovint rusų bolševikijos elitą 
tiesiai į akis. Užtat atsiskubino 
su pašlovinimais į Tiesą (1966/ 
77). Čia įtikinėjo, kad suvažiavi
me viskas buvę svarstoma be po
zos ir be tuščiažodžiavimo... O 
kaip tyčia tos pačios Tiesos ir ki
tų ten gaunamų laikraščių pusla
piai kelias dienas buvo sklidinai 
pripildyti suvažiavimo kalbų, ku
riose vargas ką kita ir rasti, kaip 
tik poza ir tuščiažodžiavimas. Tik 
tuščiažodžiavimas šį kartą nuo
bodesnis, negu būdavo Chruščio-

TRUPUTIS GEROS VALIOS . . . 
TIEK PAT GERO NORO . . .
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IR TAMSTA SURASI DIRVAI BENT

VIENĄ NAUJĄ 
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O SURASTI JĮ TIKRAI GALI. TIESA?
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DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS i mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

Kita vieta, kur bolševikiniam re
žimui Lietuvoj daug lėčiau sekasi, 
negu "didieji broliai" norėtų matyt, 
yra lietuvių tautinės sąmonės tir
pinimas.

Ir čia Sniečkus surinko krūvon 
visus jau daug kartų sakytus tra
faretinius teigimus, stengdamasis 
įrodyt, kad bent iš jo pusės daroma 
viskas, kas liepta. Esą:

"Lietuvos komunistai gerai su
pranta, kad reikia visokeriopai sti
printi tarybinių tautų draugystę ir 
susitelkimą. Mes skyrėme ir ski
riame nuolatinį dėmesį, kad būtų 
praktikoje teisingai vykdoma leni
ninė nacionalinė politika ir viso
keriopai stiprinama tautų drau
gystė. Aktyviai įgyvendindami so
cialistinio internacionalizmo idė
jas, mes aktyviai kovojome ir ko
vojame prieš įvairius buržuazinio 
nacionalizmo pasireiškimus. Di
delis politinio internacionalinio gy
ventojų auklėjimo darbas buvo dir
bamas ir pastaruoju laiku, šven
čiant pergalės prieš fašistinę Vo
kietiją dvidešimtmetį ir Tarybų 
valdžios atkūrimo Lietuvoje 25- 
ąsias metines. Ypač sustiprėjo Lie
tuvos darbo žmonių ryšiai su bran
giąja Tarybine Armija".. .
LAISVĖS GANDAS
KELIA NERIMĄ

Trečias opus keblumas — ne
sėkmingos pastangos apsisaugoti

- nuo nesiliaujančio 1 a i s v ė s 
vėjų dvelkimo. Čia net bandy
mas pasidrąsinti pas Sniečkų Mas
kvoj virto tik pasiteisinimu ir nu
siskundimu:

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS
B PLANINGAS TAUPYMAS 

s enoka gotus dividendu# 
......... pradėk taupyti Šiandieni

Dabartinis dividendas 
ISmokamas du kart 

per metus.

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

UTUAL
SAVINGS.:“ I

Chartered aad Saperviacd by tbe United Statė* Goveraarat 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILUNOB

Pbooe VkgMa 7-7747 Jobą J. Kana*a*kll, Fra.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOŠŲ ĮSTAIGOS

YIRŠĖMMI nifCIGIME PIRKITE MILU MIIBER’IIO.IE

PARAMA- MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Leroux Blackberry Brandy ........ 5th— 3.69
2. Imported 80 proof Scotch wiskev 5th — 3.98
3. Canada Dry Vodka 80 proof . __5th — 2.98
4. Wisnowa Cherry Liųueur ...........5th — 3.39

5. Import. German Ma.v Wine ..... 5th— 0.98
6. Import. French Napoleon

Vermouth ...................................... 5th — 1.19
7. Riccadona Vermouth .. 30 oz. Boti. — 1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

Plmadiani, aatradiml ir peakt«di«>l 
ana 9 vai. ryto iki 4 vaL popia‘9- 
Ketvirtadienį aao 9 vaL ryta iki 8 v. vak. 
ŠaVUadiaaj mk> 9 vai. ryto iki 1 vai. pa pietą 
Tra&adiaa| aldaryta via^ dlaev
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JUNGTINES TAUTOS IR
LIETUVOS KLAUSIMAS

Negali paneigti fakto, 
kad veikimas j JAV senato
rius ir kongresmanus ragi
nant priimti rezoliucijas 
Baltijos valstybių klausi
mui JTO iškelti turi tam 
tikros politinės ir propa- 
gantinės reikšmės. Visi 
veiksniai, visa lietuvių vi
suomenė gi ir siekia, kad 
Lietuvos ir kitų Baltijos 
kraštų klausimas būtų gy
vas, keliamas ir svarstomas 
visur, kur tik reikalinga at
sispirti nuolaidų ir status 
quo politikai.

Įvairios tuo klausimu 
nuomonės ir pasisakymai 
vargu ar turi savo pagrin
duose mintį paneigti L. Va
liuko vadovaujamo rezoliu
cijų komiteto darbą ir pa
čią tos veiklos idėją. Bėda 
yra tik ta, kad to komiteto 
darbas ir jo apimtis neap
rėpia visų aspektų, kurie 
iškyla su Baltijos kraštų 
problemos JTO iškėlimo tik
rąja padėtim ir toje srity
je daroma propaganda tei
kia labai vienpusišką ir ga
na siaurą vaizdą.

P r a vedimas rezoliucijos 
Senate ir Kongrese ir su vi
su tuo surištas darbas iki 
šiol, atrodo, visai nesiskai
tė su aplinkybėmis, kurios 
vyriau j a pačiame JTO dele
gacijų labirinte.

Leiskim sau, priėmus re
zoliuciją senatoriai ir kon- 
gresmanai paspaus JAV 
vyriausybę tiek, kad jau 
teks tą klausimą svarstyti, 
posėdyje, be abejo, dalyvau-' 
j ant JAV ambasadoriui prie 
JTO Artūrui Goldbergui. 
Bent šiuo metu jo atsaky
mas tuo reikalu jau yra pa
tiektas vienai iš jį aplan
kiusių delegacijų, būtent, 
kad šiuo metu nebūtų nau
dinga, jei Baltijos valsty
bių klausimą JTO iškeltų 
Amerikos delegacija, nes 
klausimas būtų paverstas 
"šaltojo karo” elementu, 
pakreipiančių neutralių val
stybių delegacijas neigiama 
linkme. Daugelis kitų ap
lankytų atstovybių laikosi, 
ne tik šaltai, bet ir ciniškai, 
pareiškiant, kad šiuo metu 
jos nepasiruošę tuo klau
simu užimti tą ar kitą po
ziciją. Be to, daugelis vals
tybių delegacijų apie Bal
tijos Valstybių padėtį ne
turi nei mažiausio suprati
mo, gal išskyrus tik tai, kad 
jos yra Sov. S-gos teritori
jos dalis ...

DĖKUI, KAD 
NEUŽMIRŠTAT

Visiškai nesitikėtai man 
teko skaityti "Dirvos” laik
raštyje įlipusį, viešą, labai 
nuoširdų, šiltą žodį apie ma
ne, gerbiamo, man nepažįs

Spraga, kuri jautėsi re
zoliucijų komiteto darbe, 
nei dėl to kaltinant nei su
mažinant jo veiklos svorį, 
nuolat yra keliama ir svar
stoma ypatingai latvių cen
trinių organizacijų vadovy
bėje. Jei gi tos spragos ne
būtų, nebūtų nei reikalo 
steigti BATUNO organiza
cijos (su prel. Balkūnu 
pirm.), kurios tikslas kaip 
tik ir yra — informuoti 
apie Baltijos tautas ir vals
tybes JTO delegacijas ir jas 
supažindinti su komunisti
nės okupacijos faktais, do
kumentacija ir istorija. 
Latviai atvirai prisipažįsta 
(žiūr. Laiks bal. 2 d.), kad 
toje informacijos srityje 
yra ”daug kas pavėluota, 
daug kas neteisingai su
prasta ir, daugeliu atveju, 
nenorėta suprasti”.

Šiandien gal netiek svar
bu gailėtis, kad daugelis 
JTO delegacijų mūsų padė
ties nežino ir nesupranta, 
kiek svarbu prisipažinti, 
kad prarasta daug laiko to
kiai būklei išvengti. Liks 
valstybių atstovų, kurie ne
norės liesti raudonosios 
meškos, bet tai dar nereiš
kia, kad jiems nerūpi tiksli 
ir dokumentuota medžiaga 
apie Europos širdyje įvyku
sią tragediją. Įvairių svar
stytinų klausimų eilėje Bal
tijos valstybių klausimas 
privalo būti gyvas, žinomas 
ir nenustumtas, tegul kol 
kas ir sunkiai įtraukiamas 
svarstytinų klausimų dieno
tvarkėm

Iš turimų duomenų, iš pa
sikalbėjimų su įvairių vals
tybių delegatais JTO, ma
tosi, kad bendro susidomė
jimo yra, tik pažiūros į Bal
tijos valstybių problemą 
daug kur . dar neišryškėju- 
sios, daug kur įvairuoja 
pats klausimo iškėlimo 
principas, daug kur yra 
abejonių. Daug kur jaučia
ma simpatija, daug kur 
santūrumas ir ryžto stoka. 
Pagaliau,, ir pavergtų tau
tų atstovų ir organizacijų 
tarpe nevienodai vertina
mas JTO forumas ir jo 
reikšmė išlaisvinimo bylo
je.

Klausimas nėra papras
tas, tad ar reikia stebėtis, 
kad tų klausymų eilėje iš
kyla ir nuomonių įvairu
mas. fj.č.) 

tamo, pono Jurgio Janušai- 
čio. Nuoširdžiai dėkoju už 
dėmesį ir atmintį mano bal
so skambančiai dainai ir 
operos menui. Esu sujau
dinta ir laiminga, kad man 
buvo lemta, puikiai sužybėt 
šviesia žvaigždele mano 
brangios tėvynės Lietuvos 
n e p riklausomybės laimin
gais laikais. Skaitau sau už 
didžią garbę, kad turėjau, 
laimės ir galimybių puikiai 
visur reprezentuoti, su di
deliu pasisekimu garsinti 
ir gražinti Lietuvos vardą 
užsienio operose, bei svar-

K. Šimonio Senovės pilaitė

PASTABUS IR NUOMONĖS

Kas iškels Lietuvos bylą 
Jungtinėse Tautose?

LEONARDAS VALIUKAS

Daugelis jau sutinka, kad 
Lietuvos byla keltina Jung
tinėse Tautose ir tai dary
tina nieko nelaukiant. Toli 
gražu nebuvo tokia padėtis 
1961 metais, kai tą žygį 
pradėjome.

Geresnio laiko 
nesulauksime

Dar ir dabar pasigirsta 
kartkartėmis vienas ar ki
tas balsas, kad laikas nesąs 
pribrendęs tam klausimui. 
Visiems tiems atsakymą da
vė prieš trejetą metų sena
torius Roman Hruska (R, 
— Nebr.), kalbėdamas lie
tuvių grupei Los Angeles 
mieste: ”. . . Jau laukiate 
virš dvidešimt metų ir vis 
sakote, kad neatėjęs dar lai
kas kelti Lietuvos bylą 
Jungtinėse Tautose. Geres
nio laiko nesulauksite. Bai
kite kalbėti apie 'geresnį 

biuose, dideliuose koncertuo
se, savo rečitaliuose ir Va
sario 16 d. Lietuvos nepri
klausomybės švenčių progo
mis.

Ypatingai negaliu iš vi
sų operų pasirodymų už
miršti mano operų gastro
lių Čekoslovakijoj, Praho
je, operoje, kurioje daina
vau čekų tautinę operą 
"Parduotą Nuotaką” B. 
Smetano, pagrindinę Nuo
takos partiją. Tą operą dai
navau ir Kauno operos te
atre.

Dainuodama Prahos ope
roje, turėjau nepaprastai 
didelį pasisekimą. Ten ma
ne sutiko ir’ priėmė labai 
karštai ir nuoširdžiai. Tai 
buvo didelė operos meno 
šventė ir triumfas, kurį vi
sa savo širdimi paaukavau 
Lietuvos tėvynės garbei. 
Po to dar pakartotinai dai
navau operą "Caras Šaita
nas” — R. Korsakovo, Ca- 
rienės Militrisos svarbia
me vaidmenyje. Taipgi, la
bai sėkmingai dainavau ir 
kitose užsienio operose.

Labai buvau laiminga, 
kad galėjau prisidėti savo 
balsu ir operos menu prie 
Lietuvos kultūros ir meno 
kėlimo bei puoselėjimo^Lie- 
tuvoje ir Centrinėj bei Va
karų Europoje.

Dėkoju, kad mane, už
mirštą, prisiminėt.

Reiškiu savo tikrą, gilią 
pagarbą

Lietuvos Kauno
Valstybinės Operos solistė 
Antanina Dambrauskaitė 

laiką’ ir imkitės darbo. Jau 
pats Lietuvos bylos iškėli
mas Jungtinėse Tautose at
neštų šiam reikalui nepa
prastos naudos ...”

Kas iškels mūsų bylą JT-se?
Kaip ten bebūtų, Jungti

nėse Tautose JAV-bių bal
sas dar yra stiprus. Beveik 
visi laisvieji kraštai turi ar
timus ryšius su JAV-bėmis, 
nes daugeliui kraštų vis dar 
reikalinga vienokia ar ki
tokia Amerikos parama. Ir 
komunistiniai kraštai per 
daug nesišiaušia prieš JAV- 
bes, — žinoma, ne iš pagar
bos, o iš baimės.

Ne visada JAV-bės išei
na laimėtojos JT-se. Tačiau 
kiekvienu atveju, kai JAV- 
bės kelia kurį nors klausi
mą JT-se, gerokai išjudina 
šią tarptautinę taikos insti
tuciją, ir Amerikos balsas 
nuskamba per visą pasaulį, 
surasdamas nepap rastai 
daug pritarimo.

Pabaltijo kraštų laisvini
mo reikalas — tai tik vie
nas iš daugelio JAV-bių rū
pesčių. Amerika visad ten, 
Jungtinėse Tautose, turi 
"degančių reikalų". Rezo
liucijoms Remti Komitetas 
jau penketą metų bando pa
daryti Pabaltijo bylą vienu 
iš "degančių reikalų" vi
suose JAV-bių užsienio po
litikos klausimuose. Pirmas 
laimėjimas buvo atsiektas 
1965 metais, kai Atstovų 
Rūmai priėmė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvini
mo reikalu rezoliuciją. Ko
mitetas siekia to pat ir 
JAV-bių Senate. Pravedu s 
rezoliuciją ir Senate, bus 
galima "spausti” JAV-bių 
vyriausybę prie sienos. Mū
sų pusėje bus galingiausio 
krašto pasaulyje legislatū- 
ra — JAV-bių Kongresas. 
Su Kongreso norais skaity
sis bet kuris JAV-bių pre
zidentas.

Pabaltijo kraštų bylą 
Jungtinėse Tautose norime 
pajudinti ne peticijomis, ne 
demonstracijomis, o pačių 
amerikiečių rankomis, — 
kongresmanų ir senatorių 
pečiais. Kongresmanai vien
balsiai yra pasisakę už Lie
tuvos bylos kėlimą Jungti
nėse Tautose. Tikime, kad 
šiais metais ir senatoriai 
padarys tokį pat žingsnį. 
Jie tikrai tai padarys, jei 
tik to iš jų reikalausime.

Laukiame ir talkos ir
paramos

Dideli dalykai nėra leng

asmeniškas reikalas. Nors tokių 
žymiu asmenų, kaip Raila, toks 
pareiškimas ir atstumia svyruo
jančius bei išsisukinėjančius nuo 
aukų ir talkos, kurie tokiu pasisa
kymų tik ir laukia. Bet šį vakarą, 
sugraudintas misijonieriaus tėvo 
dr. Žiūraičio, kuris tarp kitų gerų 
darbų reikalavo kelti mūsų lais
vės ir persekiojamos Bažnyčios 
Lietuvoje klausimą, kur tik įma
noma, nutariau atsiliepti.
J eigų bolševikų nusikaltimus tu

rime aiškinti kiekvienam sutik
tam, ar tai kaimynui, ar bendra
keleiviui, ar bendradarbiui, ar tai 
prie bažnyčios ir karčiamoje, jau 
nekalbant apie mūsų sales, kur tai 
kėlėme iki lubų ar prie bokalo tar
pe draugų, tai kodėl gi nedera to 
daryti JAV-bių kongrese, kai to 
reikalaujame visokiuose suvažia
vimuose, seimuose, spaudoje, 
tarptautiniuose forumuose ir pa
galiau masinėse demonstracijose 
ir pačiose J. Tautose. Tikriausiai 
bolševikai vietoj mus kolioję ir 
apšaukę rezoliucijų autorius fa
šistais, o rezoliucininkus -- na
ciais, galėtų tik pasidžiaugti, pa
siskaitę tokią mintį. Atsieit, Va
liukas tokia "bezobrazija" užsii
ma. Tik pinigus iš žmonių vilioja. 
Gal kitam nė ant bonkos nelieka! 
Kodėl gi lįsti kongreso atstovams 
be reikalo į akis, jei iš to nieko 
neišeisią ir su rezoliucijomis 
Lietuvos neišvaduosime. O gal, iš 
tikrųjų, būtų geriau pasiųsti kokį 
rezoliucininką kur nors prie Pa
langos su šautuvu, kaip vienas kri
tikas man yra kartą siūlęs. Jeigu 
toks kritikas man būtų pasisiūlęs 
ginklanešiu, gal būčiau ir leidęsis 
tokiam "žygiui"...

Ką gi Raila siūlo Dirvoje (III, 28) 
vietoj šios akcijos. O gi steigti 
vaikų darželius, iš ko būsią dau
giau naudos, negu iš tų rezoliuci
jų. Jeigu tinkamai pajėgiau įkąs
ti šią mintį, tai išeitų taip:palikę 
politiką ateičiai, mokykime vai-’ 
kus lietuviškai ir padarykime juos 
geresniais politikais, kaip Valiu
kas, Sidzikauskas ... Ošiejaunu- 
čiai Lietuvą tegu vaduos. Sakoma, 
geras mokinys pralenkia mokyto
ją. Duok Dieve, kad mūsų jaunie
ji būtų gabesni politikai ir vadai, 
ko lyg ir norėtųsi linkėti jiems 
Jaunimo Metų proga. Seniau poli
tika užsiimdavo subrendę žmonės, 
Dabar gi matome studentus ir net 
gimnazistus demonstruojant. O 
Raila siūlo remtis vaikų darže
liais. Ką gi, pažanga! ...

Be abejo, tai gera mintis. Ir bū
tų gera, kad pats Raila imtųsi 
iniciatyvos Los Angeles vaikų 
darželio pavyzdžiu suorganizuoti 
tokius darželius kiekvienoje lie
tuvių kolonijojearba jis galėtų su
rasti tokį entuziastą šiam darbui. 
O kol tas įvyks, tai liks tik tuščios 
kalbos. Tuo tarpu gi Valiukas ne
tik pats kalbėjo, siūlė Altui ir ki
tiems veiksniams šią rez. akciją, 
bet, tokių neradęs, pats ėmėsi 
darbo. Susirado talkininkų. Ir tai 
ne tušti žodžiai, o konkretus ir 
svarbus, daugiausia iki šiol pasi
tarnavęs Lietuvos propagandai, 
darbas.

Subanalinęs k-to politinę akci
ją, jis siūlo komitetui "išgauti 
Amerikos kasmetinę pašalpa ar 
bent paskolą po milijoną dolerių 
eilei labai svarbių darbų atlikti". 
Nieko sau, nemažai! Gal ui gud
resnė mintis už dr. Razmos, ku
ris renka milijoną , o palūkanas 
atiduoda tiems svarbiems kultū
riniams darbams. Gi Raila nori 
milijoną pasiskolinti ir atiduoti jį 
visą lietuvybei, o tik palūkanas 
grąžinti bankui. Nemanau,kad rez > 
k-tas varžytųsi su LF-du. Antra, 
jau ir taip esame įsiskolinę iki au
sų.

Puiki mintis, kurią jis toliau 
perša R. K-tui-tai reviduoti Jal
tos dvasią. Bet šio k-to darbas juk 
ir yra tos dvasios dalies revida
vimas!

Tuo tarpu patys rezoliucijų au
toriai yra kitokios nuomonės. 
Paimsiu pavyzdžiu vietos kon- 
gresmaną F. Horton, kuris nese
niai taip kalbėjo. "Pabaltijo klau
simo iškėlimas J. Tautoseyrane 
mažesnės reikšmės, kaip ir Viet 
Namo, kurio reikalą ten kėlėme.” 
Arba tokiai R. Vokietijai rūpi ten 
patekti, kuri neperseniai zondavo 
J. Tautų atstovus. Tai kodėl mes 
turime tylėti!?

Atsiminkime, kad rusai propa
gandai skiria milijonus! Mums 
prikišama, kad kongreso atstovai 
įneša rezoliucijas, kad gautų bal
sų ir populiarumo. Tai tiesa. Jis 
padeda mums, o mes juos palaiko ■ 
me. Ar Čia kas blogo? Propaganda 
gauname palyginti uš menkas pas
tangas. Tiesa, yra senatorių bei 
kongresmanų, kurie ir po didelių 
pastangų, mūsų dideli o spaudimo, 
to nepadaro.

(Nukelta į 4 psl.)

vai atsiekiami. Lietuvos by
los iškėlimas Jungtinėse 
Tautose yra nepaprastos 
apimties užsimojimas. Lie
tuvių masės su labai mažo
mis išimtimis tam žygiui 
pritaria ir jungiasi į darbą. 
Turime paskubėti. Skubi
nant reikia ir daugiau dar
bo rankų ir daugiau para
mos. Kviečiu visus, kurie 
tik mūsų žygiui pritaria, 
ateiti į talką. Tos talkos, — 
darbo rankomis ir pinigine 
parama, — balandžio, gegu
žės, birželio, liepos ir rug
piūčio mėnesiais mums ne
paprastai daug reiks.

Turėjome pesimistų pra
eityje. Dalinį laimėjimą at
siekė optimistai, nepagailė
dami nei savo pastangų, nei 
laiko, nei pinigo. Neskait
lingą pesimistų grupelę, pa
liekame ramybėje. Tegu jie 
ir toliau kalba apie "geres
nį laiką"; tegu jie ir toliau 
sėdi rankas sudėję ir verkš
lena savo nelaimėmis savų
jų tarpe. Laimėjimą šiais 
metais ir kitus laimėjimus 
ateityje atsieks tie pasiry
žėliai, kurie pravedė Lietu
vos laisvinimo reikalu rezo
liuciją (H. Con. Res. 416) 
1965 metais. Jų padedami 
atsieksime ir pilną laimėji
mą.

Rezoliueininko 
atsiliepimas
Rudolf Hess, pašalintas nuo po

litinio veikimo, kalėjimo vienutėje 
sakęs kalbas pats sau. Bet po kele
to metų monologai jam nusibodę. 
Susirado partnerį, savo buvusi fue- 
reri Adolfą, su kuriuo vesdavęs il
giausius pasikalbėjimus, kuriuose 
jis "kartu" nagrinėjęs trečiojo rei
cho nepasisekimus, savo ir fuere- 
rio bei jų bendraminčių padarytas 
klaidas.

Paskutiniu metu žurn. Br. Raila 
tokiu partneriu pasirinkęs Vliką. 
Bet kadangi pats Raila jokia poli
tika bent šiuo metu berods neužsi
ima, jai, žinoma, didžiausią kaltę 
už netikusį Lietuvos vadavimą me
ta jis Vilkui. Tos pylos jis yra da
vęs ir kitiems veiksniams bei "ta
riniams", kurie tik tariąsi kovoją 
už laisvę. Paskutiniu metu,neatsi
liepiant Vlikui, jis užšnekino ir L. 
Valiuką, pavadinęs jo vedamą akci
ją už Lietuvos bylos iškėlimą J. 
Tautose "bergždžia". Netikaš.bet 
ir visi, su kuriais man teko susi
tikti, neižskiriant nevietos klebono 
nuoširdaus rezoliucijų akcijos pra- 
vedimo talkininko, buvome nuste
binti tokia mūsų visų gerbiamo žur
nalisto "logika". Visada gėrėjausi 
ir stebėjausi jo nepaprasta erudici
ja, sąmoningumu ir kūrybingumu, 
bet šį kartą jis, atrodo, iš didelio 
rašto išėjo iš krašto.

Pasitraukdami iš Europos, kur 
alijantai baigė mus"nuskryninguo- 
ti"? numilitarinti ir nunacinti, bu
vome nutarę tą lietuvišką 
kovą perkelti į šiapus Atlanto.Vi
si žadėjome būti tautos ambasa
doriais: visur ir kiekviena proga 
kelti Lietuvos bylą ir vesti propa
ganda prieš okupantą. Pamaniau, 
gal jau nusibodo tos rezoliucijos 
... Maniau, tylėsiu. Juk čia laisvė; 
kas ką nori, tą rašo. Nuomonė--
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Bostono susiorganizavęs lietuvių modernus teatras repe
tuoja ”Mūsų miestelis”. Prieky Gytis Gavelis ir Nijolė Vaičai
tytė. Antroj eilėj: Nijolė Žygienė, Norbertas Lingertat, Valė 
Vakauzaitė ir Inga Daukantaitė. B. Kerbelienės nuotrauka

MIELASIS SKAITYTOJAU:

Tegul nelieka ne vienos lietuviškos šeimos, 
kuri neskaitytų bent vieno lietuviško laikraščio!

TO PASIEKSIME, KADA KIEKVIENAS SKAITYTOJAS TAPS 
SAVO LAIKRAŠČIO PLATINTOJU.

Pasitarnausi savo pažįstamam ir Dirvai, jeigu 
prikalbinsi jį užsisakyti Dirvą ir tai padarysi tuojau.

BOSTONO 
MODERNUSIS
TEATRAS

Jaunimo Metų nuotaiko
mis užsikrėtus, Bostone su
sikūrė Modernaus Teatro 
grupė, kurią daugumoje ir 
sudaro jaunimo atstovai. 
Jiems vadovauja Beatričė 
Kleizaitė-Kerbelienė.

Bostono Modernus Teat
ras savo pirmajam pastaty
mui pasirinko žymaus ame
rikiečių autoriaus Thornton 
Wilder veikalą ”Mūsų mies
telis”. šis veikalas su dide
liu pasisekimu buvo staty
tas didžiose Europos ir 
Amerikos scenose, gi dabar 
pirmą kartą lietuvių kalbo
je jį matysime balandžio 
mėn. 30 d., 7:30' vai. Lietu
vių Piliečių Sąjungos audi
torijoje, So. Bostone.

Nežiūrint, kad veikalas 
rašytas amerikiečių auto
riaus ir vaizduoja gyvenimą 
mažame N. H. miestelyje, 
savo tema jis universalus. 
Jame parodoma, žmogaus

Rezoliucininko 
atsiliepimas

(Atkelta iš 3 psl.).
Nėra paslaptis , kad šio žygio 

kritikai mano, kad laikas dar 
neatėjęs, kad dirva neparuošta, ir 
jeigu pavyktą mums tas klausimas 
iškelti, tai btttą nelaimė, nes J. 
Tautos neigiamai nubalsuotą ir 
mūsą byla, atsieit, būtą palaidota. 
Neteko mūsą spaudoje matyti į tai 
atsakymo. O jis yra labai papras
tas i jį duoda mums R, Kinijos 
pavyzdys. Ką gi ji daro, kai jos" 
klausimas nubalsuojamas. O gi 
sekančiais metais vėl kelia jį iš 
naujo. Tiesa, kad nelengva bus pri
vatiems asmenims prasilaužti į J. 
Tautas, bet kodėl gi visos organi
zacijos negali bent po laiškutį pa
rašyti J. Tautoms, jų ambasado
riams? Užgirtina N. Yorko žygio 
vyrą graži iniciatyva ir paskirta 
ją 300 dol. auka R. K-tui. Sveikin
tinas Batunas! Negaliu sutikti su 
mielu Raila, kad šis mūsų "stur- 
mavimas", kuris vieną dieną at
kreips dėmesį didžiosios spaudos 
ir bus pamatytas fotoreporterių, 
tuo tik pasibaigtą ir liktų be pėd
sakų.

Jeigu mums nepavyktų pravesti 
rezoliucijos senate, reikės vėl 
pradėti nuo apačios. Tik pasiry
žimas, kantrybė ir patvarumas 
atneš laimėjimą! Kai atominis 
karas pasidarė perdaug pavojing
as, J. Tautos, reikia manyti, 
liks vienintelė pavergtųjų viltis. 
Tad vieningai ir energingai sie
kime prasilaužti į J. Tautas su 
savo byla.

Kadangi žurn. Railos mintys, 
kur jis. toliau ir kituose savo 
straipsniuose kalba apie kultū
rinį ir politinį primatą bei Vil
kui siūlomas reformas, yra labai 
įdomios ir vertos mūsų plates
nės spaudos dėmesio, aš bandy
siu atsiliepti į jas netrukus.

Su gilia pagarba.
Juozas Jurkus 

buitis nuo gimimo iki kars
to lentos, su visais jo 
džiaugsmais ir sielvartu, su 
meile ir skausmu. Tai bet 
kurioje žemės dalyje gyve
nančio žmogaus gyvenimas 
pastatytas prieš amžinybę, 
kontrastu su bejausme mir
timi. Tai veltui išeikvoto 
gyvenimo paveikslas, kurio 
tragedija glūdi žmonijos 
nesugebėjime jį suprasti ir 
įvertinti. Nežinodami, ne- 
pajusdami gyvenimo ver
tės, miestelio gyventojai 
savąsias dienas banaliai lei
džia, retai kada beiškildami 
virš kasdieniškumo ribų. 
Veikalo pagrindinė mintis 
rodo, jog tik mirtis atneša 
gyvenimo įvertinimą ir su
pratimą. šiai minčiai išvys
tyti autorius naudoja įvai
rias priemones, konvencijas 
ir pasakojimo metodus.

Pasirinkęs strukt ū r i n ę 
formą, aiškiai iliustruoja 
pagrindinę mintį. Pirmą- 
jam veiksme parodo dieną 
mažame miestelyje trijuo
se epizoduose: rytmety, po
pietėj ir vakare. Antrasis 
veiksmas jau rišasi su mei
le ir vedybomis, o trečiasis 
— mirtimi.

Pomirtinis gyv e n i m a s 
yra autoriaus pasirinkta 
priemonė perdavus pačia 
mintį. Veikalo pagrindinė 
veikėja Emilija (Nijolė 
Garlaitė-žygienė) grįžta iš 
mirusiųjų pasaulio į gyve
nimą, tam kad jį vėl iš nau
jo pergyvenus ir ji atranda, 
jog ne vien gyvena, bet ir 
mato save gyvenančią. Ji 
mato aklus ir nežinioj gy
venančius žmones, skuban
čius per kasdieninius rūpes
čius, nepaskiriančius nei va
landėlės laiko, kad pažvel
gus ir įvertinus nuostabius 
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dalykus, kuriuos pasaulis 
patiekia, čia ji mato savo 
šeimą gyvenančią nežinoji
me ir tamsoj; jie per daug 
užsiėmę kasdieniniais namų 
ruošos darbais ir smulkme
nomis, kad nesugeba pa
žvelgti viens į kitą.

Emilija supranta, kaip 
nedaug ji gyvenimą verti
no. Dabar ji pamato visus 
gražius dalykus, bet jau per 
vėlu. Nebegalėdama ilgiau 
pakelti matant gyvuosius 
grumiantis tamsoj su gy
venimu, dar paskutiniu 
žvilgsniu pažvelgusi į visą 
ką mylėjo: mažą miestelį, 
namus, tėvus, tiksinčius 
laikrodžius ir saulėgražas 
darže, verkdama atsisveiki
na sakydama, kad pasaulis 
per daug nuostabus, Kad 
būtų suprastas. Ji grįžta at
gal į kalnelio kapinyną — 
mirusiųjų pasaulin, kur 
žmoniškom aistrom vietos 
nėra.

”Mūsų miestelis” yra gi
liai jaudinąs veikalas, ku
riame autorius atmeta žiū
rovą blaškančias scenos de
koracijas, leidžia jam nau
doti savosios vaizduotės ga
lią.

Veikalo paprastumas ir 
gili mintis, o taipgi ir ne
įprastas, bent mūsų sceno
je, stilius paskatino šį vei
kalą pristatyti lietuviškajai 
publikai. Veikėjų skaitlin
gą (27) grupę, išskiriant du 
Bostono visuomenei gerai 
pažįstamus scenos vetera
nus Jurgį Jašinską ir Kazį 
Barūną, sudaro lietuviška
sis jaunimas, kurių ne vie
nam pasirodymas * šiame 
veikale bus sceniniu debiu
tu. Vaidinimą globoja Bos
tono LB apylinkė. (vd)

JIE BYLOJA... m E. Čekienė

Jau pati antraštė sako, kad 
Šiame Korp! Neo-Lithuania lei
dinio skyriuje metamas žvilgsnis 
į praeitį, su kuria mus labai 
įdomiai, gyvai ir talentingai su
pažindina to skyriaus autorius ir 
viso leidinio redakcinės komisi
jos pirmininkas Antanas Diržys, 
pristatydamas korporacijos gar
bės narius pradedant šiais žod
žiais:

"Korporacijos tiksluose pir
moje vietoje stovi: "Lietuviųtau
tos didybė". Ta didybė pasiekia
ma, kai tauta kūrybinga. Kultū
ros pobūdį ir kryptį formuoja iš
kilūs asmenys, juntą tautos esmę 
ir dvasią. Tie asmenys savo pa
siaukojimu, darbais ir nuopelnais 
iškyla kaip vadai, tauta juos seka.

Neo-Lithuania savo tautos vadų 
mintimis ir jų pavyzdinguoju gy
venimu sekdama, ne tik naudoja
si jų dvasiniu lobiu, bet stengia
si toms iškilioms asmenybėms 
reikšti pagarbą nuolatiniu ir pas
toviu jų įvertinimu. Nusipelniu
siam asmeniui korporacijos gi
liausia pagarba išreiškiama gar
bės nario pavidalu,"- rašo A. 
Diržys. i

Neo-Lithuania garbės nariais 
yra: kan. Juozas Tumas-Vaižgan
tas, dr. Jonas Basanavičius, inž. 
Petras Vileišis, Bronius K. Ba
lutis, Antanas Smetona, Jonas Ja
blonskis ir prel. Jonas Mačiulis- 
Maironis. Iš jų tik B.K. Balutis 
tebėra gyvas. (15 psl.)

A. Diržys supažindina skaity
toją su tais garbingais tautos ve
teranais, korporacijos garbės na
riais, iškeldamas jų nuopelnus, 
apibudindamas kiekvieno skirtin
gą asmenybę ir jų pasirinktą skir
tingą gyvenimo kelią ir būdą sie
kiant to paties idealo- laisvės ir 
nepriklausomybės savo tautai. 
Kiekvienas iš jų skirtingą kultū
rinį kraitį yra įdėjęs į bendrą
jį lietuvių tautos lobyną.

Pagal alfabetą pirmiausia skai
tome apie B.K. Balutį, kurio tur
tinga biografija netilptų šiame ra
šinyje, bet A. Diržys kiekvieno 
garbės nario biografijoj sugeba 
iškelti jų nepaprastą pasiaukoji
mą ir sugebėjimą veikti įvairiuo
se tautinio gyvenimo momentuose

Štai 1918 m. didžiajame lietu
vių seime New Yorke, kur daly
vavo 1100 atstovų, partinių ginčų 
įkarštyje Seimo pirmininkas pak
vietė Balutį pasakyti savo nuo
monę. Jam pasirodžius tribūnoj, 
vieni pradėjo ploti, kiti švilpti. 
Balutis šį momentą užbaigė są
mojum: "jūs, mano draugai kai
rėje, neplokit, nes čia susirin
kome laisvinti Lietuvos, o del
nais laisvės neišplosime; jūs gi, 
mano bičiuliai dešinėje nešvilp- 
kit, nes tuo galime tą laisvę tik 
pr a švilpt".

"Nuo Lietuvos kūrimo žemė
lapyje iki Lietuvos kūrimo tikro
vėje Balutis eina Lietuvos isto
rijon, kaip vienas nuosekliausiai 
ėjusiu mūsų tautos sūnų ištikimy
bės keliu. Ta ištikimybė išugdė 
jame tą vidinį dvasinį darnumą, 
ir jis tapo tauraus pavyzdingumo 
žmogumi. Balutis per visą gyve
nimą nuo jaunystės iki garbingų 
80 metų amžiaus išvarė ilgą ir 
tiesią lietuviško darbo vagą, "- 
rašo A. Diržys. (25 psl.)

Kan. Juozo Tumo-Vaižganto as
menybę ryškiausiai nusako jo pa
ties žodžiai:

"Ir tapau savosios visuomenės 
tarnas; ne, dar daugiau - jos ver
gas, dėl jos metų metais nebe
matęs, kaip skaisti saulutė švie
čia ir džiugina. Kur tik kas man 
liepė eiti, ėjau, neatsiklausdamas, 
kas jį įgaliojo man liepti: bet tik 
visuomenės labui. Ėjau, dirbau be 
atodairos, laiku nesumetęs, ar aš 
tam kvalifikuotas."

Vaižgantas šventino korporaci

mėm tik lietuvių kilmės poetą, 
kaip turime Milašių, Baltrušaitį, 
A. Mickevičių bet ne tautinio at
gimimo poetą, tautos epochos poe
tą,.." (46 psl.).

Lietuvių tautos atgimimo dai
nius Maironis Korp! Neo-Lithua7 
nia garbės nariu išrinktas 1923 
m. gegužės 11d. Korporaciją jis 
mylėjo ir buvo su ja suaugęs.

Tai asmenybės . palikę gilius 
pėdsakus lietuvių tautos istorijoje, 
kurie kaip šviesūs tautos pragie
druliai stovėjo mūsų anų laikų 
jaunimo priešaky, palikę neišdil
domą pavyzdį ir šių dienų jauni
mui.

jos namų statybos kertinį akmenį. 
Jis šventino Vytauto Didžiojo baž
nyčioje korporacijos vėliavą irtą 
pačią dieną buvo išrinktas pir
muoju korporacijos garbės nariu. 
Jis pašventino ir pastatytus kor
poracijos namus 1928 m... Kiek 
jis mus mokė! Ir kiek jis mus 
barė!...

J. Tumo-Vaižganto gyvybei už- 
gęsus jį lydėjo visi: nuo mok
sleivio iki kareivio, nuo eilinio 
piliečio iki Respublikos Preziden
to. Minioj girdėjosi žodžiai: lai
doja, kaip karalių..." (28 psl.) 

Tai mūsų korporacijos pirma
sis garbės narys, tai nemirštan
tis pavyzdys ne vien korporaci
jos nariui, bet ir visam dabarti
niam ir ateities lietuvių jaunimui. . HYDROTEL OPERATORS

Kitas garbės narys dr. Jonas 
Basanavičius visą gyvenimą paš
ventęs savo tėvynei net ir pačia 
likimine prigimtimi suaugęs su 
tauta. Jis gimė 1851m. lapkričio 
23 d., Lietuvos kariuomenės at
kūrimo dieną, o mirė 1927 m. 
Vasario 16-ta- Lietuvos neprik
lausomybės atgavimo dieną.

Inž. Petras Vileišis - tai lie
tuviško spausdinto žodžio magna
tas, kuriam lygaus nėra. Išminti
mi ir pinigais lietuviškajai kny
gai jis yra atidavęs dosniausią 
auką.

O apie Joną Jablonskį A. Sme
tona sakė: "Kiti grįžo laisvonLie
tuvon sveiki, Jablonskis grįžo li
gonis. Kaip Prometėjus, atnešęs, 
kalbos, rašto šviesą, Pats liko 
prikaltas prie kėdės.". Apibudin
damas jo asmenybę A. Diržys 
šiame leidinyje rašo:

"Kai korporantai jį, prikaltą kė
dėje aplankydavo, jis savo nega
lioje atjaunėdavo, darydavosi šne
kus, būdavo kupinas patarimų ir 
pamokymų, kaip reikia mylėti sa
vo tėvų kalbą, tą didį turtą, at
sineštą iš amžių glūdumos, didy
sis mokytojas J. Jablonskis ir 
šiandien gali būti geriausias pa
vyzdys (36 psl.)."

Kaip garbės narys Antanas 
Smetona taip gi trumpai paminė
tas, kaip turintis kitokių užsimo
jimų bei talentų ir pasiaukojimo 
tautai žmogus, nes plačiau apie 
jį yra jau atspausdinta A. Mer
kelio parašyta didžiulė knyga. 
Apie jįTurnas-Vaižgantas taip at
siliepia: "Petrapilio lietuvių stu
dentų draugijoj A. Smetona buvo 
gyviausias ir darbščiausias na
rys".

"Neturtas, vilko bilietas, trė
mimas ir net kalėjimas už gabe
nimą uždraustų knygų A. Smeto-. 
noj brandino ir grūdino vyrą, ku
ris nei pabunga, nei pasiduoda 
rusų žandarui. Jis, mato, kaip ir 
kiti plačiuosius svetimus kelius, 
bet pasirenka tik savo tautos - lie
tuviškąjį kelią. Jį radęs, nenu
krypdamas į šalis juo žengia. Ir 
žengia pirmas Antanas ir iš ka
pą byloja, kokie turime būti ir 
kaip turime dirbti." (39 psl.)

O Joną Mačiulį-Maironį api
budina R. Spalis, kurio keletą bū
dingesnių bruožų pravartu įsidė
mėti:

"Maironis buvo neeilinė asme
nybė,jo talento ir jėgos nei bė
gantis laikas, nei okupacijos ne
numarino ir nenumarins. Priešin
gai, didi Maironio dvasia ir po 
šimtmečio nuo jo gimimo kyla iš 
rytų, lyg milžiniškas šešėlis, savo 
nebylia kalba klausdamas dalykų, 
į kuriuos nedrįstumėm atsakyti.

Maironio didingumas vertintin
as ne vien kaip istorinė vertybė. 
Daug turime istorinių žmonių, ku
rie iškilo kaip rašytojai, poetai 

, ar tai žaisdami ar sekdami kitus, 
ar tapę didelio reikalo patriotais. 
Maironis išsiskiria iš jų visų savo 
nuostabiu talentu, kuris sudarė 
jam pagundų ir pavojų atplyšti 
nuo tautos kamieno. Tada turėtu-

(Bus daugiau)

HELP WANTED MALĖ

For new 120” Hydrotel. Day 
and night shift.
DIE CAST DIE MAKERS 

Top wages. Ali fringe benefits. 
58 hours a week. Only men ex- 
perienced in building die east 
dies or plastic molds need apply:

REBMANN PRODUCTS 
CORP.

12265 Dixie Avė. 3 blks W. of 
Telegraph and 1 blk N. of Ply- 
mouth. 313 — 538-6666.

(38-45)

JOURNEYMEN
BRIDGEPORT OPERATORS 

BENCH LEADERS 
ENGINE & TURRET LATHE 

OPERATORS
Steady work. Full fringes, top rates.

SHIELD TOOL & ENGINEERING
23261 FENKELL

313 — KE i-5050
(37-46)

MACHINE HAND 
DIE MAKER

Journeyman. Ali around. Stea
dy work.
BEEM DIE & MACHINE 

CO.
1975 Clay 

Detroit, Mich.
313 — 873-2307

(41-47)

Automatic Brown & Sharp 
Screw Machine Operators and 

Set-Up Men
Top wages, overtinie, paid vacations, 
insurance, holidays.
MEIER SCREW PRODUCTS

19361 SHERWOOD
313 — FO 6-2850

(42-44)

Ali

WANTED 
AT ONCE 

lst CLASS SKILLED 
MACHINISTS

1 around machine operators. Stea
dy employment, lots of overti^pe. 
JAY MACHINE & TOOL CO.

313 — WE 3-7436
(42-55)

EXPER1ENCED
DIE CAST DIE REPAIRMEN 

DIE CASTING CHECKERS
Steady work for qualified men. Union 
shop. Fringe benefits.
GENERAL DIE CASTING CO.

10750 CAPITAL 
OAK PARK, MICH.

313 — 564-6230
(44-53)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

TOOL AND DIE 
MAKERS

Immediate opening- for ex- 
perienced personnel. Good 
starting rates, all fringe 
benefits paid by company. 
Apply Employment Office

AMERICAN- 
STANDARD

Air Conditioning Division 
Woodford Avė. Elyria, O.

An Equal Opportunity Employer
4



1966 m. balandžio 20 d.

NAUJA BALFO 
VALDYBA

Balfo Clevelando sky
riaus susirinkime, įvykusia
me š. m. balandžio 1 dieną 
buvo išrinkta nauja valdy
ba, kuri pasiskirstė parei
gomis sekančiai: Ed. Ste
ponavičius — pirmininkas. 
Telef. FA 1-5906. A. Gai- 
liušis — vicepirmininkas,
A. Puškoriūtė — sekretorė, 
V. Akelaitis — kasininkas, 
A. Banys — socialiniams 
reikalams.

• Jonas Pečiulaitis, seno
sios kartos lietuvių imi
grantas, mirė Clevelande ir 
palaidotas Kalvarijos kapi
nėse šeštadienį, balandžio 
16 d., atlaikus mišias šv. 
Jurgio parapijos bažnyčio
je.

Laido tuvėmis rūpinosi 
Jakubs & Son laidotuvių 
įstaiga, 936 E. 185 gt.

• Clevelando Jaunimo 
Metų Komitetas dar vis 
renka aukas Jaunimo Kon
gresui ir ieško globėjų jau
nimui atvykstančiam iš ki
tų kraštų. Jeigu komiteto 
nariai dar Jūsų neaplankė, 
maloniai prašome kreiptis į 
juos su savo auka ar paža
du globoti atvykstančius.

Komiteto nariai yra: pir
mininkas D. Kižys, B. Pau-

TICKETS N O W ON SALE’

METROPOLITAN OPERA
APRIL 25 THRU 30 IN PUBLIC AUDITORIUM

Apr. 25, Eve.: FAUST Apr. 29, Eve.: LUCIA DI LAMMERMOOR
Apr. 26, Eve.: LA BOHEME Apr. 30. Mat.: BARBĖK OF SEVILLE
Apr. 27, Eve.: QUEEN OF SPADES Apr. 30. Eve.: II. TROVATORE
Apr. 28, Eve. : DON GIOVANNJ

PRICES: $2, $3, $4, $5, $6, $8, $10, $12 (No tax)

Tickets available for all Operas — Not Ali Prices for Some

BOX OFFIČE: Broadvievv Savings & Loan Lobby, 299 Euclid Avė. — Phone 621-8897
Open 9:30 A.M. ■ 5:30 P.M. Librettos on sale Knabę Piano Used Exclusively

Niekas taip neiškelia maisto vertę kaip 
išimtinai liepsnoje darytas Stroh’s sko
nis. Sekantį kartą, kai patieksite užkan
džius — kuo besigardžiuodami — patie
kite su šaltu Stroh’s alum. Tai skonis, 
kurį kiti alūs norėtų turėti.

Solistė Aldona Stempužienė ir muzikas kompozitorius Da
rius Lapinskas gegužės 7 d. Dirvos baliuje Clevelande išpildys 
meninę ■ programą.

AR JAU TURITE KVIETIMUS

AUKSINIAM DIRVOS BALIUI? 
PATS LAIKAS DABAR JUOS PIRKTIS!

KAIP IR KUR JUOS GAUTI, PATIRSITE DIRVOJE

tienytė, D. Bartuškaitė, E. 
Augustinavičiūtė, N. Kun- 
caitytė, N. Sabatait.ytė, J. 
šenbergąs, M. Leknickas, 
R. Minkūnas, F. Eidimtas,
P. Mikšys.

JAUNIŲ KREPŠINIO 
PIRMENDBĖS

Balandžio 2 ir 3 d., Cle
velande įvyko 1966 Š. Ame

The Stroh Brewery Co,, Detroit 26, Michigan

DIRVA

rikos Lietuvių Jaunių Krep
šinio Pirmenybės, sutrau
kusios 7 komandas jaunių 
A klasėje ir 6 komandas 
jaunių B klasėje.

Jaunių A klasėje nugalė
tojais išėjo pernykštis 
meisteris — Chicagos LSK 
Aras, baigmėje įveikęs di
delę pažangą padariusią Ci
cero Ateitį, laimėdami LB 
Clevelando Il-sios apylinkės 
dovaną.

Jaunių B klasėje nugalė
jo irgi pereitų metų nuga
lėtojai, Cicero Ateitis, baig
mėje parklupdydami Chi
cagos ASK Lituanicą. Lai
mėtojams teko LB Cleve
lando I-sios apylinkės do
vaną.

Pirmenybės rengė Cleve
lando LSK žaibas. Globojo 

— LB Clevelando I-ji ir II- 
ji apylinkės.

Pirmenybes uždarant, LB 
vardu žodi tarė ir dovanas 
įteikė LB Clevelando Il-sios 
apylinkės pirmininkas P. 
Mikšys.

ŠALFAS S-gos Centro 
Valdybos vardu sveikino 
virepirmininkas Tėvas Pau
lius Baltakis O.F.M.

ŠALFAS S-gos Krepšinio 
Komiteto vadovas Dr. R. 
Gaška, kuris buvo pirme
nybių Vyr. Teisėjas, pa
skelbė š. A. Lietuvių jau
nių krepšinio rinktinę, ku
ri atstovaus lietuvius 1966 
m. š. A. Pabaltiečių Krep
šinio pirmenybėse, š. m. ge
gužės 7-8 d. Toronte.

Apgailestautina, kad la
bai kuklus žiūrovų būrelis 
sekė varžybas.

• Nedelskime ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
draudimą, kol dar nė vėlu. 
Dėl informacijų skambinki
te prityrusiam draudimo 
atstovui — V. Giedraičiui 
tel. 944-6835..

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Didelis pareikalav imas 
vienos ir dviejų šeimų na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666

Skaityk ir platink
DIRVĄ

HELP WANTED MALĖ

MACH1N1STS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componefitš
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENG1NE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700'
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

Rusiškos mašinos nepavaduoja 
rankų darbo

Komunistai biurokratai, 
įtikinėdami kolchozinės sis
temos pranašumu, visada 
pabrėžia, kad bus išnaikin
ti visi varginantieji rankų 
darbai, nes žmogaus ir ark
lio jėgą pavaduosiančios 
mašinos.

Kitaip kalba praktikai. 
Šiaulių rajono Gil vyčių 
sovchozo direktorius A. Žu
kas Tiesoj (1966/66) tiesiai 
pareiškia, kad su trakto
riais pusė bėdos, bet visos 
kitos mašinos (kuriomis 
biurokratai didžiuojasi) vi
siškai netikusios ir nieko 
jos nepavaduoja: ”Be iš
ankstinio ’kapitalinio’ re
monto su šiomis mašinomis 
į lauką negali važiuoti”.

Ūkio direktorius kaltina 
mašinų gamyklas. Paminė
jęs visos eilės (Rusijos ga
myklose pagamintų) maši
nų vardus, sako, kad jas ga
vus, "beveik visada tenka 
iš naujo pervirinti kai ku
rias siūles, glaudžiau su
leisti plokštumas, pakeisti 
krumpliaračius -bei žvaigž- 
dračių padėtį, permontuoti 
neteisingai pritvir tintus 
guolių korpusus, kai kada 
net pakeisti metalo rūšį, ši
tokiems darbams reikia tu
rėti specialią mechanizato
rių brigadą ir geras dirb
tuves”. ..

Ne veltui kiti siūlo, kad 
Lietuvoj ar kur nors kitur 
Pabaltijy būtų steigiamas 
specialus žemės ūkio maši
nų fabrikas gaminti Balti
jos kraštams tinkamas ma
šinas. Bet be Maskvos lei
dimo tokio fabriko įsteigti 
negalima, o Maskvoj toks 
dalykas į planus neįrašy
tas. (ELTA)

RAS, AR NERAS ŽIBALO 
LIETUVOJ?

Vėl skelbiama, kad Lie
tuvoj gali būti žibalo fnaf- 
tos) šaltinių. Esą, tyrinėji
mų metu aptikta Latvijoj, 
Lietuvoj ir Mažojoj Lietu-

HELP WANTED MALĖ

ELECTRICIANS
Panel and machine tool 
wiring experience. Per- 
manent position, good 
companv benefits, apply 
in person.

AMERICAN 
MONORAIL CO.

1111 E. 200 486-5000
(Located between Euclid ant St. 
Clair Avė.). Public trasporta- 
tion via CTS bus from Winder- 

mere station.

An Equal Opportunity Employer 
(44-45

REIKALINGI VYRAI 
IR MOTERYS 

dalių sudėjimo darbui (As- 
sembly workers). Patirtis 
įmones darbe naudinga, bet 
nereikalaujama.

Reikia kiek susikalbėti 
angliškai.

Teirautis telefonu:
791-7878

JAKUBS & SON

6621 Edna Avenuė 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

(4446)

Nr. 45 — 5

voj (vad. Kaliningrado sri
ty) žibalo pėdsakų ir net 
kiek švaraus žibalo. 90-ties 
tūkstančių kvadratinių ki
lometrų plote (įskaitant ir 
dalį Baltijos jūros ploto) 
spėjama galint būti milijo
nus tonų žibalo-naftos at
sargų. Bet lietuviai inžinie
riai laikraščiuose tebesigin
čija — reikia ar nereikia 
statyti Lietuvoj naftos va
lymo įmones. Jos, mat, ma
nomos statyti iš kitur at
vežamai ar vamzdžiais at
siunčiamai naftai. (ELTA)

______ SPORTAS_______
• Didelius laimėjimus iš 

Detroito atsivežė Toronto 
Vyčio narė V. Nešukaity- 
tė, laimėdama net keturis 
meisterių titulus atvirose 
JAV stalo teniso pirmeny
bėse: moterų baigmėje ji 
nugalėjo New Yorko atsto
vę B. Chotras 21:13, 11:21, 
21:12, 21:18. žaisdama mo
terų dvejetą su B. Kamins- 
ki iš Baltimorės ir mišrų 
dvejetą (žaidė su M. Radow 
taip pat iš Bailtimorės) ir 
mergaičių iki 15 metų, Vio
leta dar pridėjo tris titulus. 
Keturiolikametė lietuvaitė, 
be Kanados meisterio var
do, tapo absoliuti š. Ameri
kos kontinento čempione. 
Tai didelė garbė ne tik Ka- 
nads, bet ir viso pasaulio 
lietuviams.

• Kanados SA pirmeny
bėse Aušros jauniai krepši
ninkai nugalėjo Rochesterio 
Sakalą 91:17.

• JAV7" vidurinių vakarų 
Sporto Apygardos krepši
nio pirmenybėse B ir C gru
pėse nugalėjo Cicero Atei
tis, o A grupėje laimėtoju 
išėjo Chicagos Neris, baig
mėje įveikdama Lituanicą 
81:77.

• Kovo mėn. 22 d. Hamil
tone mirė vietos LSK Kovas 
pirmininkas a. a. Kazimie
ras Stanaitis.

• Vilniškis Sportas kovo 
mėn. 17 d. vėl patalpino iš
eivijos sporto žinias. Anks
čiau buvo dedami inicialai, 
tačiau šį kartą jų nėra. De
ja, autorius yra labai "aiš
kus”, nes mini Vienybę, Vil
nį ir jose patalpintas spor
tines žinias.

PAVERGTOJI LIETUVA

Vilniaus U-to tinklinin- 
kės Gdinėje įvykusiose žai
dynėse, dalyvaujant lenkų 
AZS, Sofijos ir Prahos ko
mandoms, užėmė trečią vie
tą.

Leningrado uždarose pa
talpose K. Orentas 5 km. 
bėgime buvo antras, paro
dydamas 14 min. 1,6 sek. 
laiką.

Kauno žalgirietės nuga
lėjo Sov. Sąjungos moterų 
rankinio meisterį 14:9 ir 
15:11.

Europos moterų stalo te
niso pirmenybėse Anglijoj 
už Sov. Sąjungą žais Lai
mutė Balaišytė, buv. nepri- 
klausmos Lietuvos sporti
ninkės Br. Vitartaitės-Ba- 
laišienės dukra. K. B.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

CHICAGO

• Pianistė Birutė Smeto
nienė koncertuos balandžio 
24 d., 4 v. p. p. Chicagoje, 
J. Centre. Programai pa
rinko W. H. Mozarto, Beet- 
hoveno ir Schumanno kūri
nius. Koncerto Chicagos vi
suomenė nekantriai laukia, 
nes su viešnia iš Clevelando 
koncertuos ir visų mėgiama 
pasiilgta solistė Prudencija 
Bičkienė. Akom p o n u o j a 
muz. A. Kučiūnas. Koncer
tas žada būti tikrai aukšto 
meninio lygio. Reikia tikė
tis, kad Chicagos visuome
nė progą išnaudos ir ateis 
pasigėrėti dviejų muzikai ir 
dainai pasišventusių solis
čių išpildomais kūriniais.

• Neo-Lithuania orkest
ras visus linksmins balan
džio 23 d. Margučio pava
sario baliuje, Western Ball- 
room salėje, Chicagoje. Vi
si kviečiami atsilankyti. 
Pradžia 8 vai. vak. Staliu
kų rezervacija • atliekama 
Margutyje, 6755 S. Western 
Avė. Telefonas GR 6-2242.

• Mergaičių Stovykla 
Dainavoje, vedama Putna- 
miškių seselių, prasidės lie

pos 17 ir baigsis liepos 31 
d. Savaitės mokestis 25 dol. 
Bus autobusas, kuris nuveš 
mergaites iš Chicagos. Re
gistruokitės pas S. Endri- 
jonienę 6914 So. Talman 
Avė., telef. WA 5-2221, ar
ba pas D. Augienę 6508 So. 
Talman. Telef. PR 8-8534.

BOSTON

PAS BOSTONO SKAUTES
Balandžio 2 d., Tarptau

tiniame Institute Bostone, 
Baltijos tunto vyresnės 
skautės bei židinietės pra
vedė tos institucijos kas 
mėnesį ruošiamą ”Open 
house”.

To vakaro metu vyko lie
tuviškų liaudies meno dir
binių parodėlė. Programa,, 
atliko solistas B. Povilavi- 
čius ir komp. J. Gaidelis. 
Vaišių stalą pripildė nami
niai kepsniai. Skautės, to 
vakaro šeimininkės, pasi
puošusios tautiniais rūbais, 
atliko savo pareigas ir su
silaukė didelio susidomėji
mo gintaro dirbiniais, mar
gučiais, bei kitomis liaudies 
puošmenomis. Spaudos sta
las su Lietuvos žemėlapiu 
iššaukė gyvas diskusijas su 
kai kuriais Lietuvos kaimy
nais ...

• Baltijos tuntas nupir
ko visoms savo registruo
toms narėms naujas uni
formines kepuraites. Jos 
bus išdalintos vienetų suei
gose.

• Baltijos ir Žalgirio tun
tų sueiga įvyks balandžio 
30 d., šeštadienį, 5:30 vai. 
p. p. būklo patalpose. Daly
vaujame uniformuoti ir 
punktualiai!

• Balandžio 23-24 dd. 
abiejų tuntų skautai pa
kviesti šv. Jurgio sueigai

pas Kennebunk’o skautus 
Maine.

• Baltijos tuntas iš savo 
iždo aukojo: per Socialinį 
skyrių $20.00 — Sibire
esantiems skautams remti, 
$20.00 — gerajam darbeliui 
(Vokietijoj ir kitur pašal
pos reikalingiems), $25.00 
— Jaunimo Metų Kongre
sui. fin)

LOS ANGELES

LEONO ir MARIJOS KAN
ČIAUSKŲ sūnus Vytautas, 
vos vienerių metų amžiaus, 
turbūt bus jauniausias Lietu
vių Fondo narys, įrašytas su 
100 dolerių įnašu. Kančiauskai 
Los Angeles mieste turi foto 
studiją.

BALFO ŽINIOS

rašytas giminėms į Lietuvą, ku
rios okupacijos JAV nepripažįsta 
ir JAV teismai bijo, kad paliki
mas nepatektų į okupantų rankas. 
Jei testamento rašytojas paliktų 
pinigus Balfui ir atskiru raštu 
/ne testamentų/ Balfui nurodytų 
kaip Balfas turėtu pasielgti kas 
liečia gimines Lietuvoj, atrodo, 
sunkumų būtų išvengta ir miru
siojo giminės savo dalį gautų. 
Balfas čia neturėtų jokio pelno, 
o tik darbo, bet Balfas jokio pel
no ir nesiekia, o nori tik padė
ti.

Prašymų srovė į Balfo Centrą 
nuolat teka, gurguliuoja. Kol bus 
išteklių, - bus tie prašymai ten
kinami. Balfo Centras netiki, kad 
duosnūs JAV lietuviai kada nors 
atsisakys nušluostyt vargano bro
lio ašaras.

Kun. L. Jankus 
Balfo Reikalų Vedėjas

VEIVIRŽĖNIŠKIŲ 
DĖMESIUI

Balfas tikisi gauti iš vie
no buvusio geros širdies 
veiviržėniškio keletą tūks
tančių dolerių siuntiniams 
į Veiviržėnų miestelį ar jo 
apylinkes apmokėti.

Reikia įrodyti, kad siun
timo gavėjai yra neturtin
gi, reikalingi pašalpos (li
goniai, invalidai, senukai, 
gausios šeimos ir pan.). Jei 
kas žinotų panašių, šeimų 
ar atskirų asmenų, malonė
kite juos Balfui pranešti 
(105 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. 11211). Jei yra jų 
originalūs laiškais, irgi bū
tų gera turėti. Reikalas nė
ra skubus, dar galima tuo 
reikalu ir į Veiviržėnus pa-

Smuikininkės Elenos Kuprevičiūtės rečitalis įvyks Detroi
te, Lietuvių Namuose š. m. balandžio 24 d., 5 v. v. Koncertą 
rengia LZS Detroito skyrius.

rašyti ir tik tada BALFo 
Centrą painformuoti.

P. S. Verta Balfui prista
tyti paramos reikalingus ir 
tuos veiviržėniškius, kurie

negyvena V ei v i ržėnuose, 
pvz. yra Sibire, Brazilijoje 
ar net JAV, bet svarbu įro
dyti, kad jiems parama rei
kalinga.

Bostono skautės D. Venckutė, V. Leščinskaitė, V. Vakau- 
zaitė ir A. Labuckaitė Tarptautiniame Institute suruoštoj paro
doje prie lietuviškų rankdarbių stalo.

BALFAS SUTAUPĖ 18,000 DO
LERIŲ.

Sausio-kovo mėnesiais, 1966 
metais, Balfo Centre turėta 42,403 
doL pajamų o išleista tik 24,264 
doleriai. Taigi "sausesnėms" die
noms atliko dar 18, 139 doleriai. 
Reikia čia pažymėti, kad beveik 
visų vietovių rinkliavos jau pri
siųstos, vasaros mėnesiai bnna ne 
tik gamtoj, bet ir Balfui sausi, o 
šalpos darbai nesustabdomi ir va
sarą, tad tos liekanos ištirps kaip 
cukrus.

TRIJŲ MĖNESIŲ PAJAMOS!
Balfas sausio-kovo mėnesiais 

gavo bendrai šalpai 32, 350 dol., 
Vasario 16 gimnazijai 7, 073, Sa
leziečių gimnazijai 1,380. Nario 
mokestį sumokėjo 608 asmenys. 
984 dol. gauti iš smulkių šalti
nių /butų nuomos, nuošimčiai, 
parduotos atlaikos ir pan./

Sausio-kovo mėnesiais sumo
kėta 9, 102 dol. už 122 siunti
nius į Sibirą, Lietuvą, nusiųsta 
mokykloms suaukoti 8, 453 dol. 
Virš tūkstančio dolerių išsiųsta 
pinigais Vokietijos lietuvių tal
pai, 1, 482 doleriai sumokėta paš
tui už 342 įvairias individualios 
šalpos siuntas. Taip pat per 500 
dolerių išsiųsta pinigais į įvai
rius kraštus.

Spaudos mėnuo—Dirvos mėnuo
Naujiems skaitytojams Dirva tik $10 metams!

PADĖKA
Mirus mūsų brangiam vyrui ir tėvui

A. A.
VLADUI BUKAVECKUI 

nuoširdžiai dėkojame visiems Jį lankiusiems kop
lyčioje, palydė,]tįsiems j amžiną poilsio vietą, šv. 
Mišių aukas, gėles, užuojautas ir pareikštą pa
guodą liūdesio valandoje.

Gili padėka Dr. V. Taurui už rūpestingą glo
bą velionies ilgoje ir sunkioje ligoje,

Kun. A. Stasiui už didelę moralinę paramą 
velioniui ir šeimai.

Brangiam giminaičiui Kun. č. Olšauskui už 
gedulo mišias ir palydėjimą į kapines,

P. R. Skipičiui už šiltus atsisveikinimo žo
džius universiteto draugų ir lietuvių teisininkų 
vardu,

P. J. Talalai ir p. V. Račkauskui už nuo' ’ 
kolegiškumą velioniui ir jo pagerbimą spau je.

Karstanešiams: p. J. Gudauskiui, p. K. Smo
lenskui, p. V. Račkauskui, p. J. Vaičiūnui, p. A. 
Tornau, p. V. žemaičiui.

Dėkojame p. Evans už rūpestingą laidotuvių 
sutvarkymą.

Žmona, dukterys ir sūnus

PENKIOS BALFO ŠALPOS 
SIUNTOS KASDIEN!

Sausio-kovo mėnesiais Balfas 
išsiuntė 342 įvairius siuntinius 
į dešimtį, pasaulio kraštų. Len
kijon nuiųsta 161 siuntinys suvar
totais rūbais ir 18 vaistų siun
tinių. 26 siuntiniai buvo išsiųsti 
su knygomis iš jų net 19 į Aus
traliją /aukotojų pageidavimas/. 
Visų Balfo siuntinių vertė sieke 
20, 000 dolerių, tačiau vartoti 
rūbai ar knygos buvo Balfui do
vanoti, kai kas atsiųsta į Centrą 
net iš Kanados ar tolimų lietu
vių kolonijų.

TESTAMENTĄ REIKIA GERAI 
PARAŠYTI!

Paskutiniu laiku Balfo reikalų 
vedėjui teko dalyvauti teismuose, 
kurie tvirtino testamentus. Balfas 
neturi jokių sunkumų gauti Balfui 
užrašytas sumas, tačiau dideles, 
beveik neįveikiamos kliūtys, kai 
palikimą reikia išgąut kai jis už-

"Lietuviai Televizijoj’’
— lietuviška programa, 
globojama J E K R Y 
K A Y E , rodoma 26-tu 
kanalu penktadieniais 8
— 8:30 v. v.

Valandėlės būstinė — 
7211 S. Francisco, visais 
reikalais kreipkitės tele
fonu 471-248-1.

E?

Šiais metais PL Bendruomenė balandžio mėnesį paskelbė 
spaudos platinimo mėnesiu. Švęsdama savo 50-ties metų sukaktį, 
Dirva skelbia ypatingą nuolaidą savo naujiesiems skaitytojams:

visi tie, kurie naujai užsiprenumeruos š. m. balandžio ar 
gegužės mėnesiais,

GAUS DIRVĄ METAMS TIK UŽ $10
Nuo š. m. birželio 1 d. vėl bus taikoma normali kaina $11 metams

Paskatinkite savo artimuosius pasinaudoti šia nuolaida. 
Panaudokite Jums atsiųsto laiško atkarpą arba greta šio skelbimo esantį 
kuponą. Suradę Dirvai naują skaitytoją, jo prenumeratą čekiu arba pini
gais siųskite

DIRVA 6907 Superior Avė. CIeveland, Ohio 44103

NAUJAS DIRVOS PRENUMERATORIUS

DIRVOS ADMINISTRACIJAI,
6907 Superior Avė. CIeveland, Ohio 44103

Pasinaudodamas jūsų nuolaida, siunčiu $10.00 ir prašau 
siuntinėti Dirvą šiuo adresu:

Adresas

Vardas-pav.

Jeigu užsakoma kitam, užsakytojo parašas ir adresas:

Vardas-pav.

Adresas
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